TRAINING
VAN BRANDJES BLUSSEN NAAR VERBETEREN
Locatie
Ede
Georganiseerd door
Bunt Groep B.V.

Voor wie?
U bent ondernemer of leidinggevende en
merkt dat u vooral druk bent met het oplossen
van steeds weer terugkerende problemen.
Het zogenaamde brandjes blussen.
-

-

U wilt graag dat zaken vaker in één keer
goed gaan;
U wilt dat het aantal klachten, foutjes en
opmerkingen vermindert;
U wilt dat er minder tijd verloren gaat met
het herstellen en repareren van zaken die
mis gaan;
U wilt dat problemen écht opgelost
worden.

U kunt zich inschrijven via
www.buntgroep.nl. Schrijf u snel in!
Het aantal plaatsen is beperkt.
Heeft u nog vragen en/of
opmerkingen, neem gerust contact
met ons op. Wij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0318-830226 of via
mailadres info@buntgroep.nl.

Van harte welkom!

Doel
In de Training Van brandjes blussen
Vannaar
verbeteren, gaat u praktisch aande
de koffie
slag klaar!
met een probleem wat in uw organisatie
aanwezig is en lastig structureel is op te
lossen.
U leert het probleem te definiëren,
meetbaar te maken en door middel van
analyses de oorzaken op te sporen en om
te zetten in concrete oplossingen.

Bunt Groep B.V. - Galileilaan 23D - EDE

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
-

Hoe u een stappenplan kunt gebruiken om problemen, fouten, klachten op te
kunnen lossen;
Welke methodes er zijn om oorzaken op te sporen;
Op welke manieren u tot creatieve oplossingen kunt komen;
Hoe u ervoor zorgt dat oplossingen echt bijdragen aan het verdwijnen van
klachten, fouten of problemen;
Hoe kunt u de geleerde methodes in uw organisatie toepassen, zonder dat
het u veel tijd kost.

Wat levert het u op?
Door op een systematische manier met uw organisatie om te gaan, lost u één
probleem op en weet u daarna hoe u andere verbeteringen kunt realiseren.
Kortom: u gaat leren brandjes te voorkomen in plaats van ze te blussen.

Duur
2 middagen van 13.00 – 16.00 uur.
Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Investering
€ 595,- per persoon.
Dit bedrag is exclusief BTW. (inclusief koffie, thee en certificaat)

